Čo je Leto v Ružindole?
Leto v Ružindole je denný program pre dievčatá a chlapcov od 7 do 10 rokov, ktorý organizuje Obec
Ružindol. Pre deti sú pripravené rôzne aktivity, ako sú tvorivé dielne, záujmová činnosť, rôzne hry,
súťaže a výlety. O deti sa budú počas dňa starať zodpovední a veselí animátori. Denný program
upravujeme vždy ráno podľa počasia a situácie.
Kedy sa bude konať?
1. turnus: 15.07.2019 – 19.07.2019
2. turnus: 29.07.2019 – 02.08.2019
Maximálny počet detí na jeden turnus je 20. Na vybraný turnus budú deti zapisované v poradí,
v akom boli odovzdané prihlášky. Pri vyššom záujme ako je maximálna kapacita detí, budú
uprednostnené deti s trvalým pobytom v Obci Ružindol. Podmienkou prijatia dieťaťa je odovzdanie
záväznej prihlášky a uhradenie poplatku. Prihlášky sa odovzdávajú najneskôr do 31.05.2019 na
Obecnom úrade Ružindol.
Nástup
V prvý deň nastupujú deti ráno o 7:45 h, ostatné dni o 8:00 h v Športovom areáli Ružindol. Pri
nástupe / pondelok / je potrebné odovzdať Vyhlásenie rodiča o zdravotnom stave dieťaťa
a kópiu preukazu poistenca.
Odchod domov
Deň končí o 16:00 h vyzdvihnutím dieťaťa zodpovednou osobou, resp. po súhlase rodiča odchádza
dieťa domov samé.
Strava
Počas dňa je pre deti zabezpečená desiata, obed a pitný režim.
Cena
49,00 € / dieťa / týždeň - zahŕňa stravu, pitný režim, pomôcky na aktivity a režijné náklady.
Začiatkom júna bude prvým 20. rodičom zaslaná výzva na uhradenie poplatku za vybraný
turnus. Pokiaľ nebude v stanovenom termíne poplatok uhradený, budeme prihlášku považovať
za bezpredmetnú a miesto ponúkneme ďalšiemu dieťaťu v poradí.
Čo bude dieťa potrebovať?
- fľašu na vodu,
- vhodnú športovú obuv,
- šiltovku alebo inú pokrývku hlavy,
- vhodné oblečenie podľa počasia.
Neodporúčame dávať dieťaťu cennosti a mobilný telefón. Ich používanie je na vlastnú zodpovednosť!

Tešíme sa na Vaše deti a veríme, že leto bude plné pekných zážitkov.

Prihláška
Leto v Ružindole 8. ročník
Meno a priezvisko dieťaťa:.................................................................
................................................................. Dátum narodenia:..........................
narodenia:
Adresa ( ulica, č. domu, mesto, PSČ ):
):.......................................................................................................
.......................................................................................................
Zdravotné komplikácie a iné obmedzenia:
obmedzenia:..................................................................................................
..................................................
Iné osobitné informácie:.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..............................................................................................................................
Tel. číslo rodičov:...................................
........................................................................................................................................
.....................................................................................................
Email:.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
Prihlasujem svoje dieťaťa na: Leto v Ružindole

Termín od / do:....................................................
....................................................
Termín od / do:....................................................
....................................................

Súhlasím / Nesúhlasím,, aby moje dieťa odchádzalo po skončení denného programu domov samé.
Beriem na vedomie a rešpektujem organizačné pokyny. Uvedené informácie o dieťati sú úplné
a pravdivé, vrátane osobitných informácií o zdravotnom stave a obmedzeniach pre vykonávanie
telesných aktivít.
..................................................................................
.....................................................................
Meno a priezvisko zákonného zástupcu

............................................................
Dátum a podpis

Svojim podpisom dávam súhlas na spracovanie osobných údajov môjho dieťaťa za účelom jeho
evidencie na akciu Leto v Ružindole 8. ročník.
Prihlášku je potrebné odovzdať najneskôr do 31.05.2019 na Obecnom
becnom úrade Ružindol.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vyhlásenie
Vyhlasujem, že dieťa ..............................
........................................................ bytom.............................................................
.......................................
neprejavuje príznaky akútneho ochorenia a že regionálny úrad verejného zdravotníctva ani lekár
všeobecnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dorast menovanému dieťaťu nenariadil karanténne
opatrenie (karanténu, zvýšený
šený zdravotný dozor alebo lekársky dohľad).
Nie je mi známe, že by dieťa, jeho rodičia alebo iné osoby, ktoré s ním žijú spoločne v domácnosti,
prišli v priebehu ostatného mesiaca do styku s osobami, ktoré ochoreli na prenosné ochorenie (napr.
hnačka, angína,
ína, vírusový zápal pečene, zápal mozgových blán, horúčkové ochorenie s vyrážkami).
Som si vedomý(á) právnych následkov v prípade nepravdivého vyhlásenia, najmä som si vedomý(á),
že by som sa dopustil(a) priestupku podľa § 56 zákona č. 355/2007 Z. z. o och
ochrane,
rane, podpore a rozvoji
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Meno a priezvisko zákonného zástupcu
zástupcu: ................................................................................................
Kontakt:..............................................................................................
................................................................................................................
.........................................................
V ............................
........ dňa.........................
dňa............................
...................................................
Podpis zákonného zástupcu
Vyhlásenie spolu s prefotenou kartičkou poistenca sa odovzdáva v prvý deň nástupu na turnus!
turnus

